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กระดาษเส้นใยพืช
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษสา มาตรฐานเลขที่ มผช.
๔๑/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษสับปะรด มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๒/๒๕๔๖ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษต้ นกล้ วย มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๒๗/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระดาษมู ล ช้ า ง มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๒๙/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุ ม ชน กระดาษผัก ตบชวา
มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๙๐/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษตะขบ มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๙๑/
๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษมูก มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๙๒/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน กระดาษธูปฤาษี มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๓๐/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษฟางข้ าว
มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๓๑/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษหญ้ าแฝก มาตรฐานเลขที่ มผช.
๔๓๒/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษเปลือกข้ าวโพด มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๓๓/๒๕๔๗
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษหญ้ าคา มาตรฐานเลขที่ มผช.๖๔๖/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระดาษต้ นสอยดาว มาตรฐานเลขที่ มผช.๖๔๗/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษก๋ง มาตรฐาน
เลขที่ มผช. ๘๑๐/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษไมยราบ มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๑๒/๒๕๔๘
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษใบเตย มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๖๓/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระดาษใบลาน มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๖๕/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษกก มาตรฐานเลขที่
มผช.๑๑๐๗/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษกัญชง มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๐๘/๒๕๔๘
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษหญ้ าขจรจบ มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๐๙/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน กระดาษชานอ้ อย มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๕/๒๕๔๙ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษตะไคร้
มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๖/๒๕๔๙ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษทานตะวัน มาตรฐานเลขที่ มผช.
๑๒๕๗/๒๕๔๙ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษหญ้ าปล้ อง มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๘/๒๕๔๙
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษแกลบ มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๘๘/๒๕๔๙ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระดาษบัวตอง มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๘๙/๒๕๔๙ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษใยมะพร้ าว
มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๙๐/๒๕๔๙ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒
มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๖-๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน กระดาษสา มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๑/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษสับปะรด
มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๒/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษต้ นกล้ วย มาตรฐานเลขที่ มผช.
๒๒๗/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษมูลช้ าง มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๒๙/๒๕๔๗ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษผักตบชวา มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๙๐/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระดาษตะขบ มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๙๑/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษมูก มาตรฐานเลขที่
มผช.๓๙๒/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษธูปฤาษี มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๓๐/๒๕๔๗
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษฟางข้ าว มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๓๑/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระดาษหญ้ าแฝก มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๓๒/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษเปลือกข้ าวโพด
มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๓๓/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษหญ้ าคา มาตรฐานเลขที่ มผช.
๖๔๖/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษต้ นสอยดาว มาตรฐานเลขที่ มผช.๖๔๗/๒๕๔๗
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษก๋ง มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๑๐/๒๕๔๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระดาษไมยราบ มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๑๒/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษใบเตย มาตรฐาน
เลขที่ มผช.๙๖๓/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษใบลาน มาตรฐานเลขที่ มผช.๙๖๕/๒๕๔๘
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษกก มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๐๗/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระดาษกัญชง มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๐๘/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษหญ้ าขจรจบ
มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๐๙/๒๕๔๘ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษชานอ้ อย มาตรฐานเลขที่ มผช.
๑๒๕๕/๒๕๔๙ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษตะไคร้ มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๖/๒๕๔๙ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษทานตะวัน มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๗/๒๕๔๙ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระดาษหญ้ าปล้ อง มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๕๘/๒๕๔๙ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษแกลบ
มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๘๘/๒๕๔๙ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษบัวตอง มาตรฐานเลขที่ มผช.
๑๒๘๙/๒๕๔๙ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษใยมะพร้ าว มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๙๐/๒๕๔๙
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษเส้ นใยพืช ขึ้นใหม่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.
๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับที่ ๒๓๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๗ ฉบับที่ ๒๓๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ฉบับที่ ๔๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่
๔๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๖๕๙ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่
๖๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๘๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๘๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๙๘๑
(พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๑๒๗ (พ.ศ.
๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๑๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๓๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๑๓๐๕ (พ.ศ.
๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๑๓๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๙ ฉบับที่ ๑๓๐๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๑๓๓๗ (พ.ศ.
๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๑๓๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.
๒๕๔๙ ฉบับที่ ๑๓๓๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกประกาศกําหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษเส้ นใยพืช มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๑/๒๕๖๐ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียด
ต่อท้ ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ประกาศ เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เบญจมาพร เอกฉัตร์
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

มผช.๔๑/๒๕๖๐

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

กระดาษเส้นใยพืช
๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมกระดาษที่ทาํ จากส่วนต่างๆ ของพืชเป็ นวัสดุหลักและทําด้ วยมือ
๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ไม่ครอบคลุมกระดาษรีไซเคิลที่ได้ ประกาศเป็ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ ว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ กระดาษเส้ นใยพืช หมายถึง กระดาษที่ทาํ จากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ลําต้ น ใบ ดอก หรือส่วนอื่นๆ
ของพืช นํามาผ่านกระบวนการต้ มเยื่อหรือวิธกี ารอื่น แล้ วขึ้นแผ่นกระดาษบนตะแกรง ทําให้ แห้ ง อาจนํา
วัสดุอ่นื เช่น ขี้เลื่อย ใบไม้ แห้ ง ดอกไม้ แห้ ง มาตกแต่งให้ เป็ นลวดลายต่างๆ และอาจเคลือบหรือย้ อมสี
หรือเคลือบด้ วยสารเคลือบผิว

๓. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้ องเป็ นแผ่น เหนียว ไม่ขาดง่าย ไม่มีรอยทะลุหรือฉีกขาด ไม่มีส่งิ ปนเปื้ อนหรือตําหนิ และไม่มีรา
ปรากฏให้ เห็นเด่นชัด มีความประณีต สวยงาม วัสดุท่นี าํ มาตกแต่งให้ เป็ นลวดลายต้ องเหมาะสม
สะอาด ไม่มีส่งิ สกปรกหรือเปรอะเปื้ อน
การทดสอบให้ ทาํ โดยการตรวจพินิจ
๓.๒ สี (ถ้ ามี)
ไม่เลอะเทอะ ซีดจาง หลุด หรือลอก ยกเว้ นการย้ อมสีด้วยเทคนิคสมัยใหม่หรือเป็ นศิลปะการใช้ สี
เพื่อความสวยงาม
การทดสอบให้ ทาํ โดยการตรวจพินิจ
๓.๓ การเคลือบผิว (ถ้ ามี)
ต้ องเรียบ สมํ่าเสมอ ไม่เป็ นเม็ด เป็ นคราบ แตก หลุด หรือลอก และต้ องไม่ทาํ ให้ ช้ ินงานขาดความ
สวยงามหรือทําให้ เสียรูปทรง
การทดสอบให้ ทาํ โดยการตรวจพินิจ
๓.๔ ความชื้น
ต้ องไม่เกินร้ อยละ ๑๓ โดยนํา้ หนัก
การทดสอบให้ ใช้ วิธที ดสอบตาม ISO หรือ AOAC หรือวิธที ดสอบอื่นที่เป็ นที่ยอมรับ
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๓.๕ ขนาดหรือมิติ
ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ขาย แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ ท่ฉี ลาก
หมายเหตุ หากไม่มีการตกลงเป็ นอย่างอืน่ ให้มีความกว้างและความยาวเป็ น ๕๕ เซนติเมตร × ๘๐ เซนติเมตร
โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นได้ไม่เกิน + ๑ เซนติเมตร
การทดสอบให้ ใช้ เครื่องวัดที่วัดได้ ละเอียดถึง ๑.๐ มิลลิเมตร

๔. การบรรจุ
๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้ ห้ ุมห่อหรือบรรจุกระดาษเส้ นใยพืชในบรรจุภัณฑ์ท่เี หมาะสม สะอาด แห้ ง เรียบร้ อย
และสามารถป้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกระดาษเส้ นใยพืชได้
การทดสอบให้ ทาํ โดยการตรวจพินิจ

๕. เครือ่ งหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุ ภัณฑ์กระดาษเส้ นใยพืชทุกหน่วย อย่างน้ อยต้ องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้ เห็นได้ ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่ส่อื ความหมายตาม มผช. เช่น กระดาษสา กระดาษใย
กล้ วยผสมใยสับปะรด
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) ประวัติผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี)
(๔) เดือน ปี ที่ทาํ
(๕) ข้ อแนะนําในการใช้ และการดูแลรักษา
(๖) ชื่อผู้ทาํ หรือสถานที่ทาํ พร้ อมสถานที่ต้งั หรือเครื่องหมายการค้ าที่จดทะเบียน
ในกรณีใช้ ภาษาต่างประเทศ ต้ องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาํ หนดไว้ ข้างต้ น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
๖.๑ รุ่น ในที่น้ ี หมายถึง กระดาษเส้ นใยพืชที่ทาํ หรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้ เป็ นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กาํ หนดต่อไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบขนาดหรือมิติ การบรรจุ และเครื่องหมายและ
ฉลาก ให้ ชักตัวอย่างโดยวิธสี ่มุ จากรุ่นเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้ วทุกตัวอย่างต้ อง
เป็ นไปตามข้ อ ๓.๕ ข้ อ ๔. และ ข้ อ ๕. จึงจะถือว่ากระดาษเส้ นใยพืชรุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด
๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี (ถ้ ามี) และการเคลือบผิว (ถ้ ามี)
ให้ ใช้ ตัวอย่ างที่ผ่านการทดสอบตามข้ อ ๖.๒.๑ แล้ ว จํานวน ๕ ตัวอย่ าง เมื่อตรวจสอบแล้ ว
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ทุกตัวอย่างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๓.๑ ถึงข้ อ ๓.๓ จึงจะถือว่ ากระดาษเส้ นใยพืชรุ่นนั้นเป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่กี าํ หนด
๖.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความชื้น ให้ ชักตัวอย่างโดยวิธสี ่มุ จากรุ่นเดียวกัน
จํานวน ๓ ตัวอย่าง เพื่อทําเป็ นตัวอย่างรวม เมื่อตรวจสอบแล้ วตัวอย่างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๓.๔ จึงจะถือว่า
กระดาษเส้ นใยพืชรุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างกระดาษเส้ นใยพืชต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๖.๒.๑ ข้ อ ๖.๒.๒ และข้ อ ๖.๒.๓ ทุกข้ อ จึงจะถือว่า
กระดาษเส้ นใยพืชรุ่นนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้
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